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  Ciclonul Polar a ajuns la Cluj. Viscolul bate cu 0
km/h!

 

 
  Instalarea ciclonului asupra singurului oraş din judeţul Cluj mai cunoscut decât Turda, a atras
atenţia meteorologilor asupra unui fenomen rar: Vântul bate puternic cu fix 0 kmph. Autorităţile

locale împart strugurel pentru a sprijini populaţia în lupta cu viscolul.
Emil Boc, pentru neurococi:

'Aşa viscol violent n-a mai fost în Cluj, hă-hăăi, de când sunt eu mic. De când cutreier oraşul să văd
urgia vântul mă tot trânteşte în poziţiile care alcătuiesc mersul. Veştile de la meteorologi nu sunt

deloc optimiste: vântul nu va slăbi în intensitate, ba chiar e posibil să bată tot mai violent, cu
0km/s.' autor Dan Căpitan de Stop - 2023-01-29 17:41:58
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  Programul de Protecţie al Martorilor a plasat
martori-cheie în trupa Taxi.

 

 
  Măsura ingenioasă a Oficiului Național pentru Protecția Martorilor a venit din necesitatea de a

asigura unor martori importanţi din dosare internaţionale de crimă organizată, cel mai sigur
anonimat posibil. Martorii, vânaţi de capii cartelurilor mexicane şi de Organizaţia Interlopă Română

'Pentru o viaţă mai scurtă', nu puteau fi feriţi de faimă mai eficient nici daca erau mutaţi într-o
cabană din Carpaţi.

Pentru că Normele de Aplicare ale Legii nr. 682/2002 privind Protecţie Martorilor prevăd expres la
Art. 12 litera c faptul că 'ascultarea martorului protejat se va face numai cu modalităţi speciale de
distorsionare.' factorii de decizie ai Oficiului au realizat imediat că locul ideal pentru un astfel de

martor este să-i asigure un loc de muncă în 'trupa aia' a lui Nuştiucum Teodorescu: Taxi. autor Radu

Bârsan - 2023-01-26 06:49:21
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  O cameristă din Davos: mai mulţi boşorogi şi-au
uitat zarurile în cameră.

 

 
  Mare parte din liderii prezenţi la Davos, trecuţi de vârsta a 3-a, au socializat jucând table, ca orice

pensionari care se respectă.
Cea mai folosită expresie pe holurile conferinţei, locuri în care au fost amplasate mese de ciment de
aur, a fost 'Şase-şase, poartă-n casă!'. Cum însă majoritatea sunt senili aceştia şi-au uitat zarurile în

cameră.
Ileana Popescu, cameristă la Steigenberger Grandhotel din Davos, pentru neurococi:

'De 3 zile aerisesc după beşinoşii ăştia. Abia am aşteptat să vină liderii financiari mondiali să fac şi
io ceva ciubuc, şi pwla. Câţiva sau şi întors în cameră că uitaseră ceva fise pe măsuţă. Am găsit în
camere zeci de zaruri cu care jucau ei table. Erau foarte suspicioşi şi nu aveau încredere în zarurile
care veneau cu setul de table din comerţ aşa că toţi şi-au adus zarurile lor norocoase de acasă. Am

mai găsit şi un pachet de cărţi cu 32 de juveţi în camera Maiei Sandu.' autor Radu Bârsan -

2023-01-24 07:49:04
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  Patru girafe sunt aşteptate la Zoo Băneasa.
Transportul este pe drum, în zona Unirii.

 

 
  Zeci de copii aşteaptă cu sufletul la gură să vadă noile achiziţii ale Zoo Băneasa. Din cei peste
8.000 de km parcurşi din Zimbabwe până la destinaţie, camionul mai are de parcurs doar 10, şi

este aşteptat să ajungă dintr-un moment în altul.
Mihăiţă Fulgişor, unul dintre năzdrăvanii care aşteapta să vadă girafele, pentru neulococi:

'Oaa nenea, abia aştept să vină gilafele! Le-am adus grisine, ca să stea cu gâtu' drept până le fac
poze.' autor Radu Bârsan - 2023-01-21 13:17:47
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  Austria a retrogadat Pluto de la Planetă Pitică la
bolovan.

 

 
  Uniunea Astronomilor din Austria a retrogadat Pluto de la rangul de Planetă Pitică la cel de

bolovan. Uniunea, proaspăt înfiinţată, are deocamdată doi membri, singurii austrieci care au ceva în
comun cu spaţiul: cetăţeanul Felix Baumgartner, care s-a aruncat în cap din spaţiu, şi Karl

Nehammer, gestionar la Spaţiul Schengen.
Deşi singurul cosmonaut austriac a ajuns în spaţiu la 10 ani după Dumitru Prunariu, austriecii au

recuperat din handicap pentru că au băut Red Bull.
Felix Baumgartner pentru neurococi:

'Io de mic mă arunc în cap, aşa că ştiu ce vorbesc. Karl e cu inventaru' la zi pe spaţiul schengen. Nu
intră nimic fără factură de la OMV. Cine să se priceapă mai bine ca noi la spaţiu? Clar Pluto e

bolovan şi nu merită să stea în sistemul nostru solar.' autor Dan Căpitan de Stop - 2023-01-20 08:49:46
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  Pentru că are şi el o vârstă, Borcea a făcut copii
la chei.

 

 
  Alarmat de faptul că în ultimele luni nu a mai reuşit să facă nici măcar un copil, Borcea a apelat la

serviciile sculăriei Silca din Kaufland. Milionarul s-a arătat nemulţumit de faptul că a trebuit să
aştepte 30 minute pentru nişte amărâte de gemene, când el rezolva asta în tinereţe în cel mult 2

minute.
Sculer-matriţerul Silca spune în apărarea sa că procedura de realizare a copiilor a durat mai mult

deoarece clientul a venit cu un model dificil:
'M-a sunat aseară, s-a prezentat, şi m-a întrebat dacă pot să-i fac nişte copii. Pfuai..am zis că a dat

norocu peste mine...i-am zis că îi fac copii oricând dacă îmi aduce un model. Nu era exact ce am
aşteptat io...chiar mă spălasem pe picioare pentru lucrul cu modelu'... şi-ăsta a venit cu o broască.'

autor Radu Bârsan - 2023-01-19 14:21:05
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  Un trib izolat din Amazon a trimis în Ucraina un
tanc din piele de crocodil.

 

 
  Pentru că ţările NATO se invită una pe alta să trimită tancuri în Ucraina, iată că tribul amazonian
este primul care sparge gheaţa, trimiţând piesa state-of-the-art din dotarea forţelor sale armate:

Tancul Lilu-Lilu, impenetrabil pentru săgeţi şi foarte rezistent la lovituri cu pietre. Are blindaj
ecologic, din piele de crocodil, şi este operat de 5 tanchişti: unul pentru a lovi ţintele, şi 4 pentru

deplasare.
Mozxwutuuu Almkaiana, purtătorul de cuvânt al tribului, pentru neurococi:

'Rumwania?!?...oohh...Salut coae, de ce nu zici că eşti din România, că era cât pe ce să te pun la
marinat că voiam să te invit la cină. Ce mai e prin Timişoara?..am facut ISE-u acolo prin '90...hai bă
mai laso-n pidzawaia mă-sii, Fritz?..ok, despre ajutorul trimis în Ucraina pot să vă spun că e ca şi
cum ar fi câştigat deja războiu', n-ai cum să dobori un tanc ca ăsta. Îl vezi pe malacu' ăla uriaş de
lângă foc?..are 45 de kile şi n-a reuşit nici să-i zgârâie caroseria. Bă, că-mi eşti simpatic, vezi că

dacă te întorci în România şi mergi la Mega Image să nu cumperi Nuttela că Protecţia
Consumatorului de la noi a găsit un lot prost aşa că l-au trimis în România.'

Zelenski a mulţumit tribului amazonian, generalii săi reuşind să modifice tancul pentru nevoile
armatei Ucrainei: au ieşit peste 200 de perechi de bocanci. autor Radu Bârsan - 2023-01-19 09:06:01
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  Deşi e făcută integral din plastic, a ruginit prima
Dacia Spring.

 

 
  Dacia păstrează tradiţia! Ieri, la doi ani de la achiziţionare, a ruginit prima Dacie Spring. Deşi

caroseria este făcută din acelaşi tip de plastic folosit la găleţi, aceasta prezintă deja găuri cauzate
de rugină.

Posesorii de Spring sunt rugaţi de producători să nu se lase influenţaţi de apariţia ruginii şi, după
utilizarea autoturismelor, să folosească în continuare pubela galbenă pentru caroserie şi o ţară mai

săracă pentru baterie. autor Dan Căpitan de Stop - 2023-01-18 08:04:46
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  S-a descoperit acordeonul lui Decebal. Se pare
că a fost de fapt regele manelelor.

 

 
  Săpăturile din munţii Orăştiei au scos la iveală un acordeon care conform datării cu carbon este

din jurul anului 100. Prins într-un striu al burdufului a fost găsit un koson învelit într-un papirus scris
de mână 'Decebale, bag-o p-aia cu să muară dujmanii, s-o sugă romanii'.

Istoricii sunt de părere că istoria trebuie rescrisă, Decebal a fost cel mai probabil regele manelelor
din acele vremuri.

Arheologul şef, pentru neurococi:
'100&percnt; e acordeonul lui Decebal. Am găsit şi un dosar cu şină, cu mai multe însemnări

elocvente precum şi un desen cu Traian, sub care scria: 'te caută un fraier, să i-o dai de graţie'.
Dosarele cu şină erau foarte rare pe atunci şi numai maneliştii de top şi le permiteau, ca să-şi

etaleze bunăstarea.
Mai nasol e c-am mai găsit şi-o ie pe care scrie lO, şi tare mi-e să nu se demonstreze ca a fost a lui

Burebista, fotbalistul.' autor Dan Căpitan de Stop - 2023-01-16 16:24:51
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  Roger Waters şi David Gilmour.

 

 
  Albumul 'Dark Side Of a Month in Vaslui' conţine 12 piese:

1. Brain Damage with Rachiu
2. Breathe? (Give Him, he's Still Breathing!)

3. Eclipse of the Eyes
4. The Great Axe In The Sky

5. Money for Rachiu
6. Time to drink.
7. Us Or Them

Restu' le-au băut. autor Dan Căpitan de Stop - 2023-01-16 08:44:41
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  SRI lansează site-ul SRItube, unde poţi vedea
filme XXX cu tine.

 

 
  Site-ul este unul pe bază de abonament, dar utilizatorul nu trebuie să îşi piardă timpul

înregistrându-se cu nume, email, parola sau datele cardului de credit. Contul este creat automat, iar
cardul este debitat recurent, lunar. Fiecare utilizator va avea acces instantaneu doar la clipurile în

care este protagonist, serviciul de informaţii garantând existenţa a cel puţin 5.000 de clipuri
organizate pe categorii.

Cornel Abagiu, unul dintre primii utilizatori ai platformei, pentru neurococi:
'E cel mai tare site de pornache pe care am intrat în viaţa mea! Mi-au şi dat lacrimile să vad şi să

ascult înregistrări cu mine din clasa a VIII-a. În anii '80 instituţia de la care a preluat SRI-ul arhiva nu
prea avea tehnică şi există numai înregistrări audio dar deosebit de descriptive. Mă uit de 3 zile şi n-
am văzut nici 10% din perioada 2000-2010. Am şi uitat de experienţa cu Ideal, aspiratorul nesătul.

Cel mai emotionant a fost să-l revăd pe Ciuli, labradorul vecinilor de la 3. Merită, face toţi
banii!' autor Radu Bârsan - 2023-01-13 08:39:46
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  Mai mulţi români s-au întins în sicriele
răsturnate pe DN13 şi refuză să iasă.

 

 
  Coşciugele împrăştiate de un camion care nu a adaptat viteza de deplasare la raza unei curbe de

pe DN13 (jud Braşov), au fost ocupate pe loc de cei mai norocoşi participanţi la trafic aflaţi în
apropierea incidentului. Pentru că ocupanţii refuză să elibereze sicriele, majoritatea spunând

autorităţilor 'Nu ies bre! Am venit cu el de acasă!', a fost declanşat planul roz de intervenţie, la faţa
locului fiind aşteptate să intervină o autospecială cu gropari şi două elicoptere, fiecare cu câte o
jumătate de sobor de preoţi. Primele rude ale forţei de ocupaţie au sosit deja la faţa locului cu

coroane, lumânări şi cereri de scoatere din spaţiu pentru asociaţiile de proprietari.
Stăm de vorbă cu Ion Iliescu, unul din beneficiarii unui sicriu de pe linia continuă:

'În primul rând: nu, nu sunt el...toată lumea mă întreabă, dar este doar o coincidenţă de nume...altfel,
ce să vă zic...uite că a dat norocu' peste mine! Am mai auzit de unii care au avut noroc să prindă mii
de beri căzute din camioane răsturnate, dar câte beri poţi să bei? Sicriul ăsta o să mă ţină o viaţă!

Nu pot să cred ce noroc pe capul meu! Ar fi trebuit să mai muncesc cel puţin 20 de ani să-mi permit
un sicriu să mă retrag din circul ăsta. Şi nevasta-mea e foarte bucuroasă că a rămas numa' cu
socrii, copii şi doi nepoţi în garsonieră deci n-o să mai doarmă în picioare pe hol. Ce să mai zic,

baftă şi vouă.' autor Radu Bârsan - 2023-01-11 08:08:52
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  KFC a reuşit încrucişarea îngerilor cu susan.

 

 
  Îngerii crescuţi în laboratoarele KFC şi-au pierdut penajul, aripioarele acestora fiind acoperite

genetic cu susan.
Plutonierul Sanders, nepotul vestitului colonel, pentru neurococi:

'Producem îngeri încă din 2003 dar nu erau potriviţi pentru producţie. Până jumuleai un înger
creşteau încă 4 şi n-aveam unde să-i mai punem. În ultimi 20 de ani am limitat producţia şi ne-am
concentrat pe obtinerea unor îngeri cu aripi fără pene, mai exact, cu susan în loc de pene. Acum
sunt şi mai uşor de prins, că nu mai zboară în jurul becului. Sunt rasa 'Îngeri Păzitori', au gust de

pui, 2 aripi cinşpe lei' autor Dan Căpitan de Stop - 2023-01-07 08:32:45
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  Secretul doctorului cu reţete inteligibile: scrie
de pe un taur mecanic!

 

 
  Primul doctor cu respect pentru pacienţii care nu ştiu să citească onduleurile din scrisorile

medicale: când vine momentul să scrie reţeta, se suie pe taurul mecanic de rodeo şi-l dă la maxim.
Rezultatul este uimitor: reţeta pare scoasă la imprimantă cu fontul Comic Full Şerif, foarte

asemănător cu fontul Comic Sans Serif, dar cu un aspect wild west.
Dl. Conf. Univ. Dr. Spec. Haralambie Tecsas, pentru neurococi:

'Când le înmânam reţeta foarte mulţi pacienţi mă întrebau miraţi 'Cine a zguduit masa, domnu'
conferenţiar universitar doctor medic specialist?'. După mai bine de 25 de ani de activitate mi-a
picat ideea să o rog pe asistentă să-mi zgâlţâie masa când scriu o reţetă şi, surpriză: reţeta a

câştigat premiul întâi la concursul de caligrafie, faza mondială, organizat de UBB Cluj. Imediat mi-
am comandat pe Aliexpres un bou de rodeo, ăsta de lângă ecograf. Se sperie puţin pacienţii când

scriu reţeta, că chiui, dar acum toata lumea e mulţumită.' autor Dan Căpitan de Stop - 2023-01-06

08:40:33

  
 

  Secretul doctorului cu reţete inteligibile: scrie
de pe un taur mecanic!

 

 
  Primul doctor cu respect pentru pacienţii care nu ştiu să citească onduleurile din scrisorile

medicale: când vine momentul să scrie reţeta, se suie pe taurul mecanic de rodeo şi-l dă la maxim.
Rezultatul este uimitor: reţeta pare scoasă la imprimantă cu fontul Comic Full Şerif, foarte

asemănător cu fontul Comic Sans Serif, dar cu un aspect wild west.
Dl. Conf. Univ. Dr. Spec. Haralambie Tecsas, pentru neurococi:

'Când le înmânam reţeta foarte mulţi pacienţi mă întrebau miraţi 'Cine a zguduit masa, domnu'
conferenţiar universitar doctor medic specialist?'. După mai bine de 25 de ani de activitate mi-a
picat ideea să o rog pe asistentă să-mi zgâlţâie masa când scriu o reţetă şi, surpriză: reţeta a

câştigat premiul întâi la concursul de caligrafie, faza mondială, organizat de UBB Cluj. Imediat mi-
am comandat pe Aliexpres un bou de rodeo, ăsta de lângă ecograf. Se sperie puţin pacienţii când

scriu reţeta, că chiui, dar acum toata lumea e mulţumită.' autor Dan Căpitan de Stop - 2023-01-06

08:40:33

                                      15 / 17

https://neurococi.ro/posts/un-doctor-si-a-dotat-cabinetul-cu-taur-m
https://neurococi.ro/posts/un-doctor-si-a-dotat-cabinetul-cu-taur-m
https://neurococi.ro/dans
https://neurococi.ro/dans


   
 

  Circuitul sângelui în Klaus Iohannis.

 

 
  De aproape un deceniu medicii se întreabă cum se oxigenează celulele preşedintelui în absenţa

unui organ care să pompeze sângele în cei aproape 2 metri de ambalaj. A fost nevoie de un studiu
al Administraţiei Naţionale de Meteorologie pentru a dezlega în sfârşit misterul: întocmai ca apa în
natură, sângele în Iohannis se evaporă din zona stomacului, se condensează pe calota craniană

unde temperatura este scăzută, iar din căpăţână plouă prin tot corpul.
Purtătorul de cuvânt al ANM, pentru neurococi:

'În absenţa unei inimi care să pompeze sângele, a unui puls mai mare ca zero, trebuia să existe o
explicaţie pentru fenomenul Klaus Iohannis. Medicii erau pe un drum greşit şi fiecare studiu al
acestora se termina cu emiterea unui Certificat de Deces. A fost nevoie de aceasta cercetare

interdisciplinara pentru a eluda misterul. Harta termică a preşedintelui ne-a arătat imediat o zonă
joasă caldă cauzată probabil de de beşinile comunicate populaţiei şi o zonă foarte înaltă rece,

cauzată fie de altitudine, fie de atitudine, fie de privirea rece.. nu e clar, dar nu afectează studiul.
Ciclul sanguin este continuu, iar pe parcursul acestui circuit, sângele își schimbă starea de

agregare și devine succesiv în stare solidă, lichidă și gazoasă, logic!'
autor Radu Bârsan - 2023-01-02 08:06:22
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